II. évfolyam, 15. szám, 2009. április 19. Húsvét 2. vvaasárnapja

IIm
mááddkkoozzzz aa hhiitteeddéérrtt!!
Húsvét 2. vasárnapja a keresztény
ókortól kezdve a hit ünnepe, Szt.
Tamás apostol javunkra ránk maradt
történetével. Ma is aktuális, hogy hitünk épségének utánanézzünk.
A mai általános mûveltséggel rendelkezô embernek kétsége
sincs a világ fejlôdése felôl.
Azt is tanultuk és tudjuk,
hogy a fejlôdés csúcsán ma
az ember áll. Biztos tehát,
hogy a további fejlôdés a
sorsát szabadon irányító
emberen múlik.
Sajnos múlandó önmagunkat
nem tudjuk felülmúlni. Egyetlen kiutat jelzô esemény található kitörölhetetlenül a mindenségben, és üzenete a történelemben Jézus Krisztus
nyitott sírja, mely egy immár teljes
élet üzenetét hagyta és ôrzi a nemzedékrôl nemzedékre megújuló emberi család számára.

Minden ember, aki idôben születik erre a világra, Jézus Kriszuts
nyomán erre a teljességre van hívatva. Szent Pál azt is jelzi, hogy a
krisztusi ember által jut el céljához a
teljesség után sóhajtó egész univerzum.
Ezt nem lehet kideríteni a
világ elemzésébôl, még a történelembôl sem. Ehhez Isten
adta természetfeletti hirte
van szükség, amit kérni kell.
Helyben topogna, vagy önmagába roskadna a világ, ha
kiveszne a hitre épülô emberi élet mint a a fejlôdés jövôt
építô éle.
Ha van hited, merd ráépíteni az
életed! Ha nincs, sürgôsen kérd az
Úristen ajándékát, fôleg ma, a húsvét fényén ünnepelt hit mai ünnepén!
dr. Seregély István
ny. egri érsek

Olvasmány – ApCsel 4, 32-35 – az ôskeresztény szeretetközösség
Olvasmányközi ének 117. zsoltár
Válasza: Adjatok hálát az Úrnak
Úrnak,
nak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Szentlecke – 1 Jn 5, 1-6 – Jézus víz és vér által jött
Evangélium – Jn 20, 19-31 – Jézus megmutatja magát Tamás apostolnak is
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IIsstteennii IIrrggaallm
maassssáágg vvaassáárrnnaappjjaa
Húsvét
2.
vasárnapját
II.
János Pál pápa
tette az Isteni
Irgalmasság ünnepévé
a
Szent
Fausztinának adott
magánkinyilatkoztatás
alapján:

„...azt
kívánom,
hogy az irgalmasság
ünnepe
menedék és menekvés legyen minden
lélek, de fôleg a szegény bûnösök részére”. A megváltás és az irgalmasság szoros kapcsolatát jelzi és mély tartalommal bír, hogy a megváltás ünnepe utáni
vasárnapon ünnepeljük. „Aki ezen a

napon az Élet Forrásához járul, bûnei
és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.”

C
Cssaallááddooss lleellkkii hhééttvvééggee
A nagyhét elôtt megpróbáltunk rendet tenni: rendet tenni magunk körül, a
templomban, a templomkertben. Munkánk olyan hívekéhez csatlakozott, akik
nem hirdetik, „csak” buzgón végzik
szolgálatukat. Akik hétrôl-hétre ápolják,
gondozzák, szépítik Isten házát. Mégis
egy ilyen nagy fellángolás, a sok-sok
segítô kéz elkél néhanapján. Márpedig
idén segítô kézbôl nem volt hiány!
Tenni akaró hívek, családok egész
hada érkezett dolgozni szombat délelôtt, hogy a Húsvétot Albertfalván
megújult környezetben ünnepelhessük.
Rendet tenni magunkban.
Szép keretbe foglalta ezt a délelôttöt

a pénteki családos keresztút és a szombat délutáni lelkigyakorlat.
A keresztutat plébániánk családos
közösségei vezették. Képviseltette magát minden korosztály, és nemcsak
magunknak, de bízunk benne, minden
résztvevônek tartalmas volt az elmélkedés.
A szombati lelki nap – mely újszerû, ferences lelkületû gondolatokkal
gazdagított minket – méltó koronája
volt a hétvégének. Jó volt együtt lenni
azokkal a családos közösségekkel is,
akikrôl bár tudunk, de akikkel mégis
ritkán találkozunk. Plébániánkon jelenleg hat(?) ilyen közösség mûködik,
ezért hagyományteremtônek is tekinthetjük ezt a hétvégét, hiszen célunk az
Anyaszentegyház építése a rendelkezésünkre álló építôkövekbôl.
Köszönet illeti Mickót, aki felismerte ezt az igényt, és sokat tett azért,
hogy közösen is készüljünk Urunk feltámadására!
Az együtt töltött hétvége után azt
érzem, kár, hogy ilyen rövid volt…
Majerszky Zoltán

É
Énn iiss kkeerreesszzttéénnyy vvaaggyyookk!!
Kedves Hívôtársaim! Szeretném
veletek megosztani a keresztelésem és
az ahhoz vezetô útról élményeimet.
Hosszú évek óta keresett a lelkem valamit, ami irányt ad a helyes élethez.
Nem találtam a világban a helyem. Hiányzott a „kegyelem” az eddigi életem
folyamához. Tavaly szeptember vége
óta járok hittanra (katekumen kurzusra). Eleinte nem tudtam bekapcsolódni a beszélgetésekbe, mivel nem vol-
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tak még meg az alapvetô ismereteim,
de idôvel és szorgalommal igyekeztem
kapcsolódni a csoporthoz.
Több elôkészítô szertartást is rendeztek számomra, melyek folyamatában segítettek felkészülni a római
katolikus keresztény élet megkezdésére. Alig vártam, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor én is „krisztusivá” válhatok.
A húsvéti vigília szertartáson kaphattam meg az elsô két szentséget az
életemben, a keresztség és a bérmálás
szentségét, majd elôször vehettem
magamhoz az Oltáriszentséget. Lelkileg sikerült felkészülnöm a szentségekre, már csak a szertartás menetét kellett átbeszélni és aznap délután elpróbálni.

meg. Miután megtörtént az átváltoztatás, az áldozásnál én lehettem az elsô, aki magához vehette az Oltáriszentséget, mely nekem két szín alatti
elsô áldozásom volt.
Miután mindenki áldozott és befejeztük a szertartás ezen részét, elindult a feltámadási körmenet. Nagyszerû érzés volt a közösséggel együtt vonulni és énekelni. Az énekeket még
nem tudom, de keresztanyám segítségemre volt ebben is. Miután visszaérkeztünk a templomba és vége lett a
szertartásnak, én is bevonulhattam a
végén a sekrestyében, ahol kedves és
meleg üdvözleteket kaptam mindenkitôl! Hálás vagyok mindenkinek, aki
segítségemre volt és egyengette utamat a keresztség felvétele felé!
Kollár Andrea

AA nnaaggyybbööjjttii m
miinniissttrráánnssvveerrsseennyy
eerreeddm
méénnyyeeii

Miközben a szentségek felvétele
megtörtént, megértettem, hogy ezzel
az eddigi élet megváltozott, egy gyümölcsözô új kezdeti lehetôséget kaptam, egy új életet! A könyörgéseket én
olvashattam fel. Mindvégig nagyon izgultam, de sikerült minden egyes lépésnél önmagamban elgondolkoznom,
hogy milyen nagy lépést tehettem

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Míg András: 127 pont
Wappler Ádám: 88 pont
Bácskai Balázs: 59 pont
Riszterer István: 47 pont
Bató László: 46 pont
Kiss Máté: 37 pont
Míg Balázs: 30 pont
Fejes Miklós: 25 pont
Bató Mihály András: 18 pont
Kiss Márk: 16 pont

Az elsô három helyezett jutalomkiránduláson vehet részt. Köszönjük és
továbbra is kérjük a buzgóságot! Aki
szeretne csatlakozni, szeretettel várjuk
szombaton a ministránsfoglalkozásokon!
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) Ma van XVI. Benedek pápa megmegválasztásának negyedik
negyedik évfordulója.
évfordulója
Imádkozzunk érte, hogy a Szentlélek világossága és ereje kísérje legfôbb pásztori szolgálatát.
2.) Az Egyházközségi Levél húsvéti
száma a templom bejáratától ingyeneingyenesen elvihetô.
3.) Pénteken délután 5 órakor a Don
Bosco iskolában lesz az AKTK tisztújító
közgyûlése,
amelyhez kapcsolódva
közgyûlése
Kesselyák Péter tart vetítettképes elôelôadást a Szentföldrôl.
Szentföldrôl A közgyûlésre és az
elôadásra is minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
4.) A hét jeles napjai:
napjai csütörtökön
egyházmegyénk védôszentjének, Szent
Szent
Adalbert vér
vértanú püspöknek ünnepe
lesz. Pénteken Szent György vértanú,
vértanú
szombaton pedig Szent Márk evangélisevangélista ünnepe lesz.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

gow-ba?
– Igen.
– Az új öltönye volt rajta?
– Igen, az!
Erre a szomszéd leveszi a kalapját:
– Hm! Kár azért a finom tweed szövetért...
Bemegy a skót a vendéglôbe, sorra
eszi a legjobb ételeket, majd szól a pincérnek:
– Fôúr, kérem! Kinek kell fizetni?
A pincér magától értetôdô könnyedséggel:
– Hát nekem!
– Huh! – sóhajt fel a skót megkönynyebbülve – már azt hittem, nekem!
Két öreg skót üldögél a temetôben
egy padon:
– Maga hány éves?
– Én 78. És maga?
– Én meg 88.
– Akkor magának már nem is éri
meg hazamenni.

Temetés: Strifler Vilmos
április
30
21. 10 Farkasrét-alsó temetô
Keresztelés: Pálffy Balázs április 19.
10 óra

SSkkóótt vviicccceekk
A skót árokba fordul a kocsijával és
szörnyethal. A szomszédja vállalja, hogy
tapintatosan közli a szomorú hírt a feleséggel. Bekopogtat és amikor az aszszony ajtót nyit, kérdezi tôle:
– John tegnap kocsival utazott Glas-

Szomjas a baba

Az Albertfalvi Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelôs kiadó: Hollai Antal plébános. Szerkesztô:
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